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Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid 
 

 

1) Onderwerp  
 

Met milieuvriendelijke materialen en processen geproduceerde doeken en zwabbers 

van microvezel.  

 

“<…..>  (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg en de 

sociale aspecten. Dit wordt verklaard in haar <strategisch beleid>, <missie>, 

<aankoopbeleid>, ...”  

 

2) Uitsluitingscriteria 
 

De niet-naleving van de milieu- en sociale wetgeving, die het voorwerp is geweest 

van een definitief vonnis of een beslissing met een gelijkwaardig effect, kan 

beschouwd worden als een overtreding met betrekking tot het professionele gedrag 

van de betrokken economische operator, of een ernstig vergrijp dat het mogelijk 

maakt de betrokken partij uit te sluiten van de mededinging voor het contract. 

 
Ref.: 

Art. 53 en 54 van Richtlijn 2004/17/EG en Art. 45 van Richtlijn 2004/18/EG 

 

3) Technische capaciteit (niet exclusief) 
/ 
 

 

4) Technische specificaties 
- Het product mag geen kleurstoffen met metaalcomplexen bevatten; Dit geldt ook 

voor de delen van een zwabber van microvezel die geen contact maken met het te 
reinigen oppervlak (zoals de steel of de kunststof kop van een zwabber). 

 

- Het product mag geen kleurstoffen of samenstellingen bevatten met meer dan 0,1% 

per gewicht chemicaliën met een van de volgende risicozinnen:  

o R40 (zie bijlage)  

o R45   

o R46   

o R49   

o R60   

o R61   

o R62   

o R63   
o R68   

volgens Richtlijn 67/548/EEG en Richtlijn 1999/45/44G met amendementen. 



 

 
           
 
      

Deze fiche is een product van de Programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling, 
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be 

 

 

Dit geldt ook voor de delen van een zwabber van microvezel die geen contact maken 

met het te reinigen oppervlak (zoals de steel of de kunststof kop van een zwabber).  

 
- De hoeveelheid vrij en gedeeltelijk in water oplosbaar formaldehyde in de 

afgewerkte stof (stukgoederen) is niet groter dan 30 ppm. 
 

- De delen van een zwabber van microvezel die geen contact maken met het te 
reinigen oppervlak (zoals de steel of de kunststof kop van een zwabber) bevatten geen 

gehalogeneerde verbindingen zoals PVC. 
 

Staving:  
De naleving van alle bovenvermelde criteria kan gestaafd worden met het volgende 

label: 

 

 Nordic Swan  

 

Indien de inschrijver dit label kan voorleggen, is geen bijkomende staving vereist. 

Andere gepaste bewijsstukken van een erkend organisme kunnen eveneens gebruikt 

worden. 

 

5) Gunning van de overheidsopdracht: 
 

 Criterium Weging 

   

1 Prijs 
 

Berekening (bijv.): Laagste voorgestelde prijs / vermelde prijs x 0,70 
 

bijv. 70% 

2 Milieucriteria 
(De openbare overheid formuleert de punten die zij aan de onderstaande criteria 

wenst toe te kennen)  
 

Berekening (bijv.): Totaal gescoorde punten / maximum aantal punten x 0,20 
 

bijv. 20% 

3 … bijv. 5 % 

4 … bijv.…. 
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Milieucriteria 
/ 

 

6) Uitvoeringsclausules: 
/ 

 

 
 

 Referenties 
 

[Informatie van de openbare overheid die deze clausules in een aanbesteding gebruikt 

heeft] 
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Bijlage 1 RISICOZINNEN:  

(Risicozinnen worden vermeld op de etiketten van de producten en in de 

veiligheidsbladen van de producten. Het zijn nuttige verificatie-instrumenten.) 

R1: In droge toestand ontplofbaar. 
R2: Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 
R3: Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 
R4: Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen. 
R5: Ontploffingsgevaar door verwarming. 
R6: Ontplofbaar met en zonder lucht. 
R7: Kan brand veroorzaken. 
R8: Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen. 
R9: Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen. 
R10: Ontvlambaar 
R11: Licht ontvlambaar 
R12: Zeer licht ontvlambaar 
R13 (verouderd): Zeer licht ontvlambaar vloeibaar gas 

(Deze risicozin wordt niet langer vermeld in de op 26.10.93 gepubliceerde versie van de GefStoffV.) 
R14: Reageert heftig met water. 
R15: Bij contact met water komt zeer ontvlambaar gas vrij. 
Merck R15.1 Contact met zuur geeft licht ontvlambare gassen vrij. 
R16: Ontploffingsgevaar bij menging met oxiderende stoffen. 
R17: Spontaan ontvlambaar in lucht. 
R18: Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen. 
R19: Kan ontplofbare peroxiden vormen. 
R20: Schadelijk bij inademing. 
R21: Schadelijk bij aanraking met de huid. 
R22: Schadelijk bij opname door de mond. 
R23: Giftig bij inademing. 
Riedel-de Haen 
R23K: 

Eveneens giftig bij inademing. 

R24: Giftig bij aanraking met de huid. 
Riedel-de Haen 

R24K: 
Eveneens giftig bij aanraking met de huid. 

R25: Giftig bij opname door de mond. 
Riedel-de Haen 

R25K: 
Eveneens giftig bij opname door de mond. 

R26: Zeer giftig bij inademing. 
Riedel-de Haen 
R26K: 

Eveneens zeer giftig bij inademing. 

R27: Zeer giftig bij aanraking met de huid. 
Riedel-de Haen 

R27A: 
Zeer giftig in contact met de ogen. 

Riedel-de Haen 

R27K: 
Eveneens zeer giftig bij aanraking met de huid. 

Riedel-de Haen 

R27AK: 
Eveneens zeer giftig in contact met de ogen. 

R28: Zeer giftig bij opname door de mond. 
Riedel-de Haen 

R28K: 
Eveneens zeer giftig bij opname door de mond. 

R29: Vormt giftig gas in contact met waterheftig met water. 
R30: Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden. 
R31: Vormt giftige gassen in contact met zuren. 
Merck R31,1 Vormt giftige gassen in contact met basen. 
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R32: Vormt zeer giftige gassen in contact met zuren. 
R33: Gevaar voor cumulatieve effecten. 
R34: Veroorzaakt brandwonden. 
R35: Veroorzaakt ernstige brandwonden. 
R36: Irriterend voor de ogen. 
Riedel-de Haen 

R36A: 
Traanvormend 

R37: Irriterend voor de ademhalingswegen. 
R38: Irriterend voor de huid. 
R39: Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten. 
R40: Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. 

LET OP: Deze risicozin werd tot 2001 ook voor mogelijke mutagene of teratogene gevaren gebruikt. Deze 

risico’s worden nu geëtiketteerd met R68! 
R41: Gevaar voor ernstig oogletsel. 
R42: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing. 
R43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. 
R44: Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand. 
R45: Kan kanker veroorzaken. 
R46: Kan erfelijke genetische schade veroorzaken. 
R47 (verouderd): Kan misvormingen veroorzaken. 

(Deze risicozin wordt niet langer vermeld in de op 26.10.93 gepubliceerde versie van de GefStoffV.) 
R48: Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling. 
R49: Kan kanker veroorzaken bij inademing. 
R50: Zeer giftig voor waterorganismen. 
R51: Giftig voor waterorganismen. 
R52: Schadelijk voor waterorganismen. 
R53: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken 
R54: Giftig voor planten. 
R55: Giftig voor dieren. 
R56: Giftig voor bodemorganismen. 
R57: Giftig voor bijen. 
R58: Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken 
R59: Gevaarlijk voor de ozonlaag. 
R60: Kan de vruchtbaarheid schaden. 
R61: Kan het ongeboren kind schaden. 
R62: Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid. 
R63: Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind. 
R64: Kan schadelijk zijn via de borstvoeding. 
R65: Schadelijk: kan longschade veroorzaken bij opname door de mond. 
R66: Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. 
R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. 
R68: Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten. 
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COMBINATIES VAN RISICOZINNEN:  

R14/15: Reageert heftig met water en vormt daarbij zeer licht ontvlambaar gas. 
R15/29: Vormt giftig en zeer ontvlambaar gas in contact met water. 
R20/21: Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid. 
R21/22: Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond. 
R20/22: Schadelijk bij inademing en bij opname door de mond. 
R20/21/22: Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. 
R21/22: Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond. 
R23/24: Giftig bij inademing en bij aanraking met de huid. 
R24/25: Giftig bij contact met de huid en bij opname door de mond. 
R23/25: Giftig bij inademing en inslikken. 
R23/24/25: Giftig bij inademing, bij aanraking met de huid en bij opname door de mond. 
R24/25: Giftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond. 
R26/27: Giftig bij inademing en bij aanraking met de huid. 
R27/28: Zeer giftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond. 
R26/28: Zeer giftig bij inademing en bij opname door de mond. 
R26/27/28: Zeer giftig bij inademing, bij aanraking met de huid en bij opname door de mond. 
R36/37: Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen. 
R37/38: Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid. 
R36/38: Irriterend voor de ogen en de huid. 
R36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. 
R39/23: Giftig: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten bij inademing. 
R39/24: Giftig: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid. 
R39/25: Giftig: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond. 
R39/23/24: Giftig: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten bij inademing en bij aanraking met de huid. 
R39/23/25: Giftig: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten bij inademing en bij opname door de mond. 
R39/24/25: Giftig: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en bij opname door de mond. 
R39/23/24/25: Giftig: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten bij inademing, bij aanraking met de huid en bij opname 

door de mond. 
R39/26: Zeer giftig: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten bij inademing 
R39/27: Zeer giftig: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid. 
R39/28: Zeer giftig: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond. 
R39/26/27: Zeer giftig: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten bij inademing en bij aanraking met de huid. 
R39/26/28: Zeer giftig: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten bij inademing en bij opname door de mond. 
R39/27/28: Zeer giftig: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en bij opname door de 

mond. 
R39/26/27/28: Zeer giftig: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten bij inademing, bij aanraking met de huid en bij 

opname door de mond. 
R42/43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en bij aanraking met de huid. 
R48/20: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling door inademing. 
R48/21: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling en aanraking met de huid. 
R48/22: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond. 
R48/20/21: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en 

aanraking met de huid. 
R48/20/22: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname 

door de mond. 
R48/21/22: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid 

en opname door de mond. 
R48/20/21/22: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking 

met de huid en opname door de mond. 
R48/23: Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling door inademing. 
R48/24: Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling en aanraking met de huid. 
R48/25: Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond. 
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R48/23/24: Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met 

de huid. 
R48/23/25: Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door 

de mond. 
R48/24/25: Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en 

opname door de mond. 
R48/23/24/25: Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met 

de huid en opname door de mond. 
R50/53: Zeer giftig voor waterorganismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 
R51/53: Giftig voor waterorganismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 
R52/53: Schadelijk voor waterorganismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 
R68/20: Schadelijk: bij inademen zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten. 
R68/21: Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten. 
R68/22: Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten. 
R68/20/21: Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten. 
R68/20/22: Schadelijk: bij inademen en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten. 
R68/21/22: Schadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten. 
R68/20/21/22: Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet 

uitgesloten. 

 


